
Systém , ktorý slúži predovšetkým na výrobu interiérových konštrukcií - rôznych typov deliacich stien, interiérových 

okien, dverí posuvných, kyvných a automatických, vitrín, deliacich boxov atď. Je základom pre špeciálne riešenia: 

protidymových priečok a dverí MB-45D ako i dverí s “valcovými závesmi” MB-45S. Použitie na výrobu dverí 

a presklení do interiéru ak nie je požadovaná tepelná izolácia profilov. 

Vnútorné steny a dvere 

143,5 mm

4
5

 m
m

54 mm

8
7

 m
m

MB-45

• Pružnosť v projektovaní

• Trvanlivosť

• Jednoduchá inštalácia

rez dverí rez okna



Na báze tohto systému je možné vyrábať protidymové dvere
triedy Sm, Sa podľa normy EN 13502-2:2008.

MB-45 / MB-45D 

Systém MB-45S slúži na výrobu dverí s estetickým
vzhľadom a zároveň umožňuje rýchlu montáž
valcových závesov do drážky.

MB-45S 

FUNKČNOSŤ A ESTETIKA

• rôzne funkcie a množstvo spôsobov otvárania okien i dverí, prispôsobené potrebám užívateľov

• veľký výber variantov utesnenia dverí podľa rozmeru a výšky prahu

• tri druhy zasklievacích líšt: Standard, Prestige, Style

• možnosť ohýbania profilov a výroby oblúkových konštrukcií

TECHNICKÉ PARAMETRE MB-45 MB-45S MB-45D

Odolnosť na úder bremenom trieda 3, EN 1192:2001

Dokumenty

Technické osvedčenie ITB AT-15-5176/2009 AT-15-5163/2009

Základný okruh prvkov zo systému MB-45 obsahuje profily 
a príslušenstvo s optimálnymi rozmermi. Umožnuje vykonanie 
ľahkej montáže a trvalú funkčnosť.
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TECHNICKÉ ÚDAJE MB-45  MB-45S MB-45D

rozmery profilov

Hĺbka rámu (dvere / okno) 45

Hĺbka krídla (dvere / okno) 45 / 54 45

Hrúbka zasklenia mm
(okno pevné a dvere / okná otváravé) 2 - 25 / 2 - 34 2 - 25

Min. pohľadová šírka profilov 

Rám dverí / okna 66,5 / 43,5

Krídlo dverí / okna 72 / 27,5

Max. rozmery a hmotnosti konštrukcií

Max. rozmery okna RU (HxL) H 2400 mm (1850 mm)                                                   
L 1250 mm (1600 mm) - -

Max. rozmery krídla dverí (HxL) H 2400 mm (2200 mm), L 1250 mm (1400 mm)

Max. hmotnosť krídka dverí / okna (kg) 120 / 130 kg 130 kg 120 kg

Typy konštrukcií

Dostupné technické riešenia
steny a pevné okná , otváravé okná,
sklopné, otváravo-sklopné, dvere von

i dnu otváravé

dvere s valcovými
závesmi, steny

s dverami
dymotesné dvere
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